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lJlst is met de auto. per trein, op cle fiets en met de boot gogd gemeentewymbritseradiel om de stad lJlst prominenter in beeld

bereikbaar, Toch doen rveinig passanten IJlst aan. ZelÍs b,-oot- tebÍengen, als éénvan de 11steden, als beschermd stadsgezicht,

jesmensen Laten lJlst voor w;t het is. Van de 18.000 boten die als stationstocatie en als waterspodplaats' De in het masterplan

iaartijks door lJlst varen blijven slechts zo'n 450 boten een nacht beschÍeven uitvoeringsmaatregelen kunnen variëren van verbe-

iiggen, Als er atteen door lJist heen gevaren wordt, wordt er ook terenvan de Íecreatieve routes tot het saneÍen en he$tructureren

gáËn geH uitgegeven. IJlst oogt ken;eujk ongastwij , terwijl het v_an bebouwing aan het waterfront. In september 2009 is voot

áat nl-et wit zijn. pe gerneente WymbritsËradiei wil daarom graag Heeg een pilot in h€t kader van deze masterplannen tot stand

projecten beáenken- die 
"rvoo, "orgen 

dat we onze gasten wit gekomen. De watersportkem Heeg als pilot moet worden geziêÍ

ian'ger aan ons binden. Deze projecien kunnen rlan in het kader als een eerste in de reeks van meerdere masterplannen. Vool

u"rih"t F.i"r" Merenproject veider worden uitgewerkt en uit- wateÍspodkern Woudsend wordt de laatste hand gelegd aan eer

gevoerd, Goede projecten iunnen we beclenken aÈwe antwoorden dergelijk plan en nu zijn we dus ook bezig voor de stad lJlst

iormuleren op iijvoorbeetd de volgencle wagen. Wat is het ty- Bleeker en Nauta Landschapsarchitecten (dezelfden als die var

perend"van Flst, hoe kunnen passáten metde boot meerverleid het plan van Heeg) maken samen met de gemeente en provincit

wonlen om af te meren, welkenieuwe specifieke routes ku11gn het plan' Een afuaardiging van 14 m€nsen uit de stad IJlst pÍaai

we maken, hoe kunnen we de entÍees ovàr hnd en water van lJlst en denkt mee hoe lJlst aantrekkelijker en toegankelijker kar

verbeteren, hoe kunnen we de auto beter kwijt, hoe kan de route woÍden voor inwoner en gast. Vertegenwoordigd zijn: onder'

van station naar centrum leuker wolden, wálke voorzieningen nemers uit de stad, Stichting Nooitgedagt, Vwwymbritseradiel

missen rve nu, moeten we onze openbare ruimte ook aantr;k- Stadsbelang lJlst, Stichting Molen de Rat, F€stival 2015, Fier'

kelijker maken, welke cloelgroep is van betang voor onzê stad, ljepclub, woningcorporatie Elkien en gemeentewJrmbritseradiel

wetie verblijfsaccommodatiás realiseren we dai? Vragenwaarop Als het ptan in concept klaar is -vlak na de zomervakantie - word

in het mastórplan van lJlst een antwoord gegeven gaat worden. het gePresenteerd aan alle inwoneÍs' 0ver de locatie en datun

We bor4uren àaarbij voort op de eerste initiàtieven die gedaan wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.

zijn tijdens het symposium lJlst Houtstad vorig jaar. Toen werd -,
dáar het practrtige iàee gelanceerd van 'Hotel itit', U hebt daar Voor meer inÍormatie en/of ideeën kunt u e-mailen naar:

vast van gehoorà. Het initiatief sluit aan bij de ambities van de t5Èuu4a49@!4Eqbdb.d'

Nieuwe plaats voor NooitgedagÊbeitet

Sinds de opening in 1991 van
het toenmatige f abrieksgebouw
van Nooitgedagt aan de Rood-

hemsterweg prijKe voor het
pand een reusachtige beitel. Na

de beëindiging van de bedrijfs-
activiteiten van Nooitgedagt
stond de beitel daaÍ eigenlijk
wat verloren. Dankzij Nooitge-
dagt geniet lJlst nog steeds
grote naamsbekendheid, reden
waarom de beitel een beteÍ
zichtbare plek verdiende. fij-
dens de eerste bijeenkomst in
het kader van het thema lJlst

eigenaar van het voormalige
fabrieksgebouw en dus ook van
de beitel, deze aan aan het
gemeentebestuw van Vh/mbÍits-
eradiel met de vooÍw-aarde, dat
de beitel geplaatst zou moeten
worden op de rotonde bij de
treinhalte. Nadat de ANWB-
wegwijzer al eerder was ver-
plaatst naar de berm is op 10
mei jl de beitel op de totonde
geplaatst. Een prachtige btik-
vanger. die niemand kan ont-
gaan. en een schitterendê ver-
wijzing naar het Nooitgedagt-
.,^-l^,1^-,,.n Í11-+

0p Konínginneilag stond d
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hTEEKEND

18 mei 23.00 -31 mei 8.00 uur
. Hornstn
| oerd 12, Bozum
'el. 0515-442244

ijuni 17.00 -5juni 23.q) uuÍ
iietema & van Ihpel
bllewei 113. Heeg
'e1.05!5-442244

ijuni 23.q) -7 juni 08.fl) uur
i,H,J.M. Drenth
;. Sjaerdemalaan 7?. IJbt
lel,0515-442244

tl juni 17.ql-14 juni O8.q) lruÍ
ichadenberg & Verdenius
iollewei 107, Heeg
:eL 0515-442244

t8juni 17.00 -21 juni 08.fl1 uur
.J.M. Jansen
t Lange Ein 46,
iibrandabuorren
:eL 0515-442244

15 juni 17.d1-26juni 23.00 uur
i.H.J.M. Drenth
i. SjaeÍdemalaan 72, IJlst
:e1.0515-442244

16 juni 23.(xl:28iuni 8.ql uw
iietema & van l(apel
bllêwei 113, Heeg
'el. 0515-442244

ljuti 17.00-5juti 08.00 uur
. Homstla
t oêrd 12, Bozum
lel. 0575-442244

Kom snêl!

Blingbling muís
€14,95

Blíng bling pen
€ 5,95

Boekhandel Visser
Calamagracht 9

Sibrandabuorren

Aatuuffing en en wíj zígíngen vo or
.bzeruhriek Eanennaar tranna de
Boe.Itelsidk 14 8651CZ IJrs+
oÍ $etfie$t) per e-nail:
Jan u fu boer@home.nl

scnioÍGnglmnastiêk
vrijdag 14.00 uur Nij ïlostins

Biljartvereniging'lte Klos'
dinsdag vanaf 20.00 uuÍ in het
'vyapen van lJlsf

BiljaÍtvêÍêniging'IJtst'
Dinsdag vanaf 19.00 uuÍ in de
Utherne

SeniorenbiljaÉctub'Dê Af stoot'
Dirudag- en donderdag van 13.00-
17.00 uuÍ in StadsherbeÍg
'Het Wapên van lJlst'

Fierljepf eriening Drylts e.o.
TÍainingsavonden: maandag rran

19.00-20.30 uuÍ vanaf 13 jaar;
dinsdag voor dejeugd tot 13jaar
van 18.30- 19.30 uur

Bouw- en loutbond F.lf.v.
Sneêkfifiínbritsêradiêl
Contadpetsoon:
Douwa Heednga, tel. 531970

Zorneblo€m afd. IJkt e.o.
Contactpersoon:
m€w. M van Houten tel. 712009

ChÍ. vÍouríenber'YGging'Passage'
4e donderdag van de naand in de
Sdaapskooi. 20.00 uuÍ
Info: 5316 22

Schakên dinsdagavond,
in 'Het Wapen van lJlsf

VolleybatvÊÍ. ACGEIII V.O.P.
Woensdag 19.30-20.45 uur,
vollevbal voor daÍres ên heren

Evángelischê Gemeêntê:
Kinderbijbelctub in de Eehof bij dê
Mauritiuskerk, de even weken:
13.30-14.30uur: grcep 1,2 ên 3;
14.30-15.30uur: grcep 4 en 5;
15.30-16.30uur: grcep 6,7 en8
Info: Lippy Walinga, teL. 532662

Gymnastiehrcreniging De Stan-
f iLesi qmin de Utheme:
Maandag 1 5.30 tot 21.00 uur
Woensdag 9.00 tot 10,00 uur en
13.15 tot 19.30 uuÍ
VÍijdag 15.00 tot 19.0O uuÍ
Zaterdag 8.45 tot 12.45 uur
l,[eeÍ info: v rw.de stanfries.nl

VÍouYenkoor'It roêr om'
Repetitie om de 14 dagen op don-
derdagavond v.a. 20.30 uur in de
StadsheÍbeÍg 'Het Wapen van lJlsf

KompaênênkooÍ
"t Skip stnder roeí
Repetitie om de veertien dagen op
vdjatag 20.30 uurin StadsheÍbeq
'Ilet Wapen van IJlsí

Tafeltênnis (Sporthal)
Maandag 19.30- 22.30 uuÍ,
zatedag 9.00-1 2.00 uuÍ (ieugd)

BadÍrihtonvêÍêniging nash
Donderdag 18.0G22.30 uur
in De Utheme

Voll<sdansên De Íeke Dounsers,
(ouderen) dinsdag van 13.30-
15.00 uur in de Schaapskooi

VolleybabêÍedging Stànfries
Maandagavond:
van21.00 tot 22.30 uur
Dtusdagmiddag/avond:
van 15.30 tot 22.30 uur
Donderdagmiddag/avond:
van 16.30 tot 19.00 uur

Sjoêlen
IrÍaandag 14.00 uuÍ ir Nij Ylostins

Dammên, maandagavond in 'Ilet
Wap€n 1ran $tsf
teu de Boules
Etke dondeldag bij hèt Fierljepter-
Iein: april t/m augustus: 1 9.30 -
21.30 uur, september t/m maart:
14.00 - 16.00 uuÍ, Info tel.: 532810

Xaatsên
Woensdagavond in 'De Utheme'

KlávêÍjessen
Elke 14 dagen op zondagmiddag
v.a. 16,@uuÍ in De Utherne

JeugdkoÍps 'frskên dê Noaten'
Vrijdag van 17.00-18.00 uuÍ in
het MienskipshÊs

l[uzieltkorps'Concordia'
Repetitie op maandag van 19.30 -
21.30 uuÍ in het Mienskipshis

fafettennis Maandag van 19,30-
22.30 uur, zaterdagmorgen van
9.00-12.00 uurjeugd

Narate in It uienskipshÊs'
Dinsdag:
Jeugd van 17.00 - X8.00 uur
Juniore[ van 18.00 - 19.00uur
SenioÍen van 19.00 - 20.30 uuÍ
Donderdag:
SenioÍen van 19.00 - 20.00 uur
inL.: F. Rosier 0515-532234

29 mei
01juni
02juni

12juni
12juni
13juni

18-20juni

Kyppop, 22.@ uur (zie pag.8)
0pen dag sta<lslogement 17.00-19.00 uuÍ (zie pag, 5)
Stipepunt, gemeentehuis Wymbrits, 9.30 -11.30 uuÍ
en op: 9, 16, 23 en 3ojuni, dezelfde plaats en tijd
Open dag Bedrijventerrrein (zie pag. 5)
BoeÍenloop 2010, Abbega (zie pag. 9)
oÍgelconcêrt door Balt de vries, 15.30 uur,
Stadslaankerk (zie pag. 8)
Alve Maren Evenement (zie pag. 7)
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. Diíract snêek pOlitie

Telefoon: 09fl)-8844

Een uitgave van:
DÍukkerij visseÍ
Gatamagracht 9
8651 EB IJtst
ret. (0s15) 5313 18
e-mail:
f a j.visser.ijtst@ptanet. nl

Redactie:
À KuipeÍs
Ê. Hekman
J. de BoeÍ-zuideftof

Opmaak en druk:
Drukkerij Visser lJlst

Xopij en /of advertentie's
(zo rnogeujk digitaat)
inl€v€Íen tot en met
72 juni *s. bíj
Boelfi andel Visser lJlst

@ copyíislt Drul.telii l5ss.
Ni€ts uit Íteze uÍgaE mag mrttd vewê€l-
voodigd d@Í rnidilel \ran &ut, fotocopÈ, $an

&trd€Íworafsddeletmlagrnq. hsebysde
topÍ të wijzigên, in tê rorte! of te Eigsd
IísêzoniLn shtten roÍdel geptààtlt huiten
verÍtwoordeuJlh€id vàn dê rêdÀcdê.



Goedemorgen mannen"'Mor-
oen Peke,' 'Er is weeÍ êen lint-
jesregen geweest Peke, eind
aoril'. lat heb ik ook gelezen.

Ei warm narnen bij die hebben

het ook wel veÍdiend volgens
mij. Eén naam spÍong eÍuit. Die

heeft zoveel vooÍ lJlst bete-
kend, die had om mij ook wel

twee lintjes mogen hebben'
Ir{aar er zijn er bij..."Eou maar

op Peke, wij gaan volgend jaar
jou voordragen' Want jij hebt
woeger de $tandelveÍeniging
opgericht en je hebrt een lcant-
enwijk gehad. Dat is volgens
ons genoeg voor een lintje.'
Peke gaat daaÍ niet oP in. 'Mijn
overbuurman', vertelt Peke' 'is
bii de brandweer envertelde mii
hÀt volgende verhaal' Ze had-

den een feestavond bij Jelle
Schreur, Een biertje en een

hapj e, Sterke verhalen. Ilet was

oezeltiq, 0m een uuÍ of 11 - 12

iing er-één naar het rookhol om

een sigaarqie te roken. It4ijn

buumran noemale l*íamix. IIet
feest ging gewoon door tot in de

laatste uuÍtjes. IedeÍeen ging

dan ook rnet een goerl gevoel

naar huis. Évert ruimde de zaak

op, zette het alarm aan en ging

naar bed, Midden in de nacht
ging het alarm af. EveÍt Pakte
de honkbalknuppel en ging

heel voonichtig een kijkje ne-

men. Beneden aangekomen
hoeÍde hij de honkbalknuPPet
niet te gebÍuiken, want hij
kwam Mamix tegen met slape-

rige ogen, l\rat was het geval'

l4amix was in slaap gevallen,

niernand had meer aan hem

oedacht en iedereen was naaÍ

iuis gegaan. En Eve* dacht ook
dat er niet één meer was.

Mamixheeft geluk gehad, want
hij had ook de honkbalknuPPel
op zijn kop kunnm hebben. Hoi
mannen.'IIoiPeke, oantmoam.'

De schootagenda's
20to-2011

zijn nu verkrijgbaar
btj

BoekhandelVisser
Galamaqracht 9

Open dag
Bedrijventerrêin lJtst
ZateÍdag 12juni: open Dag Be-

drijventerrei n lJlst' Tussen

10,30 uuÍ en 16.00 uuÍ Presen-
teren bijna alle oP het Bedrij-
vênteÍÍein lJlst gevestigde

bedrijven zich' Eebt u altijd al

willen weten welke bedrijven
daar ge,trestigd zijn, maaÍ vooÍ-
al wat zij doen? Dan bent u 12

juni van harte welkom. Alle

deelnemende bealdiven zetten
die dag hun deuren wijd oPen.

Kom kijken welke PÍoducten
daar geproiluceerd worden en
op welke wijze, maar ook welke
iliensten door deze bedrijven
qeleverd kunnm worden' Ook

áe qemeente WYmbritseradiel
qeeft acte de PÍesence, evenals

Íoubaagmolen De RaL De vÍij-
willige bnndweervan lJlst geeft

demonstraties. Spectaculairvoor
jong en oudl En dejeugd wordt
ook niet vergeten' IIet spring-
kussen zal zich zekeÍ in een

gÍote belang stelling kunnen
verheugen en in de loop van de

dag zullen er steeds meeÍ PÍach-
tig geschminkte kindeÍen oP

het bêdÍijventerÍein rondloPen,
want alle kinderen kunnen zich
gratis laten schminken. Kom

dus zateÍdag 12juni a.3. tussen
10.30 uuÍ en 16.00 uuÍ naaÍ het
Bedrijvénterrein lJlst bezoek

de cleelnemende bedrijven en

laat u imponeren door de de-

monstÍaties van de brandweer.

GÍaag tot 12 iuni.

ouderen.
De loterii vormt één van de belangÍijkst(

inkomstánbronnen voor de Zonnebloem'

óahmagracht, De nieuwe eigenaar, de Íarnilie Schreur' heeft het

panct laien ombouwen tot ÍestauÍant en, zoals de naam Stads-

iogement llet wapen van nlst aangeeft, een vieÉal appaÍte-

m;nten. 0p de verdieping is een viertal appaÍtementen gêÍe-

aliseerd. Mlooi ingericht, met elk een eigen kleuntel[ng' Alle

aopartementen bÀschikken oveÍ twee eenpersoons bedden' een

zitiloek voor twee peÍsonen, een televisiescherm aan de wand en

een baclkamer met ilouche' wastafel en wc. Alle appartementen

bieden een pÍachtig uiEicht op en oveÍ het wateÍ' deels Íichting

Geeuwkatle, deels richting Zevenpelsen/Uilenburg' Ile app,ar-

tementen zijn door een eigen ingang aan de achterzijde van het

pand beredbaar en staan dus volleilig los van het Íestalrant-
getteelte. De benedenveÍdieping is omsetovqrd t9t 9en {eewo}
án smaakvot ingericht ÍestauÍant met bar. AchteÍ het ÍestauÍant

is nog een vergaderruimte gecÍeëerd voor kleinere gezelschap-

pen, io*om. dà famitie SchÍeuÍheeftmet de aankoop enverbouw

ian dit pan<I een waaÍdevolle aanw ing op de bestaande acti-

viteiten kunnen realiseÍen. Bovendien beschild lJlst nu weer over

verblijfsaccommodatie, naast de in aanbouw zijnde Sinnehriskes

aan hát Sneekerpad en de nog te Íealiseren plannen voor llotel

Eet kan niemand zijn ontgaan; de laatste maanden is er hard

gewerkt in het voormaligi gebouw van de Rabobank aan,de

tst. Bent u nieuwsgierig geworden? Dan bent u van harte

welkom op de open dag op dinsdag 1 iuni a's' tuss€n 17'00 u-ur

en 19.00 uur om een kijkje te nemen in het Staalslogement Het

Wapen mn lJlst van de familie Schreur.

niseren we rneer dan 3(x).OOo daqles uit en 275 aingePastl

5Í==,===- ffi*ffi:Ë*ïiffi;
DE ZOiINEBIOEM ,,erkop"t. van de opbrengat orsa-

vooÍzieningen, als aangepast vewoeÍ en - ---q'*J
(verpleeghinrlige) begeleiding,- die nodig ?iin voor hulpbe-

N atío nale Z o nneblo e mlotedi 2 0 1 0

Èoó"aË ae"f"iá"ts aan Zonnebloemactiniteiten en -vakanties'

Uttslag
In de iiizenpot zitten 5.020 geldprijzen, waaronder de hoofd-

prijs vàn € t5.000,-' Zonnebtoemloten à €' 2'' ziÍt te koop via

iniiwitUqers aan de rleur of op onze website tot en met 31 oktober

zOiO. nàtreltinq is op 15 november 2010.

De uitslag wordibekend gemaakt op onze website en via het

teleÍoonriummer (0900) 0633 (€ 0'35 per gesprek) '
De loteriivergunning met nummeÍ 5631620/09/DSP is aan ile

hnnebloemierleend via de Stichting SNL door het Ministeie van
a.-.:.:^ ^r z .l^--ahor 2hOA

,*S$.á@í
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Power Yoga, Pilates,

Yogilates,
lntuitÍeve yoga,
Easy Flow yoga

Divene workhoPs,
r Chakrayoga

o Leren Masseren
o DruLpuntmassage

Kiik voor meer ínío oP'

www.bodymlndcenter'nl
Bel voor een CRATIS Proefles

Harriet de Bruin

Maaike Dilkstra

06-21491407
harrÍet@bodymÍ n{center' n



Iweeênhatre week ls er hard gewerkt en woensdag 28 aprll
lt. was het dan zovcn de openlng van de nleuwe wlnkel van
De Boey's Baktcerlj. Den prachdge winket, waar Roelof en
Marianne de BoeÍ trots op mogen dJn, en waar lJlst DUj mee
mag zijn.

De Boert Bakkerij is een begrip in lJlst. Rond 1996 werd het
interieurvan de winkel geheelvernieuwd in de stijlvan die jaren:
:en warme rode kleurstelling. 0mdat het gezin De Boer ook in het
pand woonde, kon het vloeÍoppervtak niet vergÍoot woÍden,
,vaaÍdooÍ voorÀl op vrijdag en zaterdag de winkel vaak meer dan
rol stond met klanten. Toen Roelof en Marianne in 1999 de zaak
lan de ouders van Roelof ovemamen was er dus geen reden het
interieuÍ van de winkel aan te passen en uiteraaÍd ook geen
mogelijkheid deze te veÍgÍoten. Toen zich ca. 7 jaar geleden de
rnogelijkheid voordeed het naastgelegen pand aan te kopen (de
roormaUge opslagruimte van SpêêÍstÍa's VooÍdeelmarkt), werd
lit met beide hánden aangegrepen. Dat pand weÍd verbouwd tot
roning. waardoor de woonruimte in de bakkerij leeg kwam te
;taan. Er werden plannen gemaakt de woonÍuimte deels bij de
,akkerij te tÍekken, deets bij de winkel. Vijfjaar geleden werd de
rnoop doorgehakb de bakkerij w€Íd veÍgÍoot en er kwamen
rieuwe ovens en een nieuwe koelcel. Forse investeringen,
ivaardoor de vergroting en vemieuwing van de winkel even op
ren laag pitje werd gezet, 0nlangs werden dezê plànnen weeÍ uit
le koelkast gehaald en besloot het ondememeÍsechtpaaÍ de
tvinket uit te bÍeiden en geheel te vemieuwen. Het interieuÍ leek
lp het eerste oog nog in goede staat, maaÍ het intensieve gebruik
)iste toch zijn tol. Bovendien was de winkel zo langzamerhand
och echt te klein gerrrorden De plannen werden nadeÍ uitgeweÍkt
n goed overleg met de beoogde bouwer, Rosier Timmer- en
)nderhoudsbedrijf uit lJlst. ZateÍdag 1 7 apÍil was het dan zover,
)e container stond voor de deur en na sluitingstijd werd diÍect
net de sloopwerkzaamheden begonnen. De verkoop ging tijdens
le verbouw gewoon door in een ruimte a&ter de bakkerij. Erwerd
nrd gewerkt om de winkel na twee weken te kunnen heropenen.

'ÍaaÍ 
zoals zo vaak k$ram ook hier tijdens de werkzaamheden een

egenvalter aan het Ucht. Het was namelijk de bedoeling een
deuwe tegelvloer aan te brengen op de bestaande tegelvloer,
naar de oude rrloer bleek niet vlak genoeg te zijn. EÍ was maar één
rplossing en dat was het verwijderen van de oude vloer, Dat
retekende weliswaar enkele dagmverkaging, maaÍ het Íesultaat
noest wet optimaal zijn, en dat Íesultaat mag eÍ zijnl In ruim twee
veken werd de winkelruimte bijna veÍdubbeld in vloeroppewlak,
verd het interieuÍ volledig vemieuwd en werden nieuwe vitrines
rn overige interieur geplaatst, De nieuwe winket is ruim van
,pz€t, licht, sBak en eigentijds van inrichting en biedt de klant
ren prima overzicht op het brede assortiment. Een assoÍtiment,
lat ook nog ems uitgebreid werd met schepij s. En natuuÍlijk hooÍt
n een ambachtelijke bal:kerij ambachtelijk gemaakt ijs, bereid

met natuuflijke grondstoffen.
Het ijstoket zal zeker in het
seizoen vete bezoekeB tekken,
IJlsters en toeristen. Roelof en
Marianne zijn uiteÍst tevreden
over hun vemieuwdê winkel en
over de bedrijvm, die de werk-
zaamheden hebben uitgevoerd.
Behalve het elektrische gedeel-
te (uitgevoerd door een neef
van Roelof) en de plaatsing van
het inteÍieur, zijn alle werk-
zaamheden verricht door plaat-
setijke bedrijven, Roelof en
Marianne zijn teredrt trots op
de uitstraling van hun ver-
nieuwde winkel en vooÍ lJlst
betekent dit een pÍachtige aan-
rvinst. IJlst mag zich gelukkig
prijzen, dat er jonge ondeme-
merc zijn, die vertrouwen heb-
ben in de toekomst en die de
stap durven zetten te investe-
ren in hun bedrijf.

Vrijwittigers
genraagd!
Voor Nii Ylostins in lJlst zijn wij
op zoek naar entfiousiaste
vrijwiuigeÍs die willen helpen
met het gezamenlijk warm eten
voor de bewonersmn Nij Ylostins
dat 1 keeÍ peÍ kw-Àrtaal zal
plaatsvinden. Het gaat hieÍbij
om het dèkkm van de tafels. het
lepeÍen van het eten en het
opruimen. Wilt u zió aanmelden
ofheeftu nog wagen? Neem dan
op werkdagm (van 9.00 tot
15.30 uuÍ) contact op met:
Zorggroep ïellens, Locatie Nij
Ytostins, ïtostinsláan 1 -11, 8651
AP lJtst
0575-531647. 06-27801922

Suterig waar op de
SikmapartijXm
Drytts
De start \rón het veldseizoen van
kaatwereniging Nije Moed
begon in de regen. met de dooÍ
de gebroeders Sikrna gespons-
orde partij. Met een achttal par-
turên op de tijst kon er mooi
door een ieder dooÍgekaatst
wordên. Ondanks de regen in
het begin. ging men toch vol
strijd de perkm in, Bij de eeÍste
vieÍ parturen was het het paÍ-
tuurvan Arie den Breejen, Hans
Sikma en PeteÍ Tïiescheffer dat
de dienst uitmaakte, Met zowel
de eerste als tweede partij te
winnen op 5 - 3 wisten zij de

finale te halen, Uit de onderste
vieÍ paÍtuÍen was het het twee.
tal Marco DamsEa en Bouke
Sikma datmet 5 -4 en 5 - 2 d€

finale wist te bereiken. In de
finale was het weer het paÍtuur
van Den BÍeejên dat de diensl
uitnaakte. ook deze partij wist-
enze op 5 - 3 6 - 2tewinnen. In
de herkansingsronde ging de
finale tussen de parturen van
Ludo Brink, Peter van det Gool
en Nienke Luinenburg en dal
van Nico de Boer, Bauke lifeer-
stÍa en Auke WieÍsma, Laatsl
genoemden wisten deze paÉij
tewinnen op 5 - 3 6 - 2 omzo de
gewilde Silqna rvc brillen voor
em jaaÍ te mogen bezitten. De

fles beerenburg vooÍ fieÍste
boppeslach ging "nipt" naar
Arie den Breejen.
Uitslag:
le A.rie den Breejen, Hans Sik-
ma en PeteÍ ThiescheffeÍ
2e llarco DamstÍa en Bouke
Sikma
Verliezersronde:
1e Nico de BoeÍ. Bauke VtleeÍstrá
en Auke Wiersma
2e Ludo Brink, Petervan der
Goot en Nienke LuinenbuÍg

Uitstag vertoting
ttv. Effecf78
0p de volgende lotnummers is
em prijs gevallen:
Iloofdprijs 1 week Tsjechië
(logies en ontbiÍ): nÍ. 1324
1e prijs theateÍbon € 30,00:
nÍ.1218
2e prijs bioscoopbon € 20,00:
m.23
3e prijs bloemenbon € 10,00:
nÍ.445
En op de numrners:
44, 46, 737, 79r, 407, 509, 7 8r.
887,7728,7t44, t750. 1185 en
1252 (o*.v. typfouten)

De prijzen zijn inrniddels over-
handigd. Bedankt vooÍ het
kopen van onze lotenl
Wilt u volgmd seizoen taÍeltm-
nissen? 0515-532234

Zonnebril vertoren
Op 10 aprit jt. ben ik mijn ray
ban bril verloren op het voet-
balveld te IJIst. IIeeft iemand
hem ook gevonden? Ik zou hem
gÍaag terug willen hebben,
Mijn tefoonnr,is: 532783 oÍ
mobielnÍ. : 06-44856265
Alvast bedankt. A. Douma



DOe- en KiikCentrum Maar het Doe- en KijkcentÍum
ooitgedagt heeft nog een an-NooitgedagtlJtst lereprimeur!Hetmerk,Nooit-

gedagt' is geregistÍeeÍd dooÍ
lletDoe- en Kijkcenbum Nooit- onze Stichting en door een
gedagt gaat alweer het vijfde bedrijf. dat voomemens is
zomerseizoen in. IIet nieuwe schoeisel, kleding etc. op de
seizoen start met een deel- markt te bÍengen ondeÍ het
ueositie met ats thema 'Hout', tabel ïooitgedagt',
sn dan vo oral het tÍanspoÍt van
hout. Vanuit de Scandinavische
landen en Duitsland werd tot in
le jaÍen tachtig van de vorige
seuw hout in grote hoeveel-
[eden naaÍ lJlst veÍvoeÍd. Dat
iranspod vond in de loop der
Éjd op diverse manieÍen plaats:
rls vlot, per schip, peÍ spoor en
rver de weg. De nieuwe zomeÍ-
xpositie laat het tÍansport van
hout zien vanaf de kap in de
rvouden tot de veÍwerking in de
IJlster houthandels en fabriek-
rn en dat levert fascinerende
plaatjes op.

verkrijgbaar in de maten L. XI
en Xl(I. U vraagt zich nu
ong etwijfetd afwaar dezejack
verkrij gbaar zijn. Nog niet in de

winkel, maar wel bij het Doe- en
Kijkcentrum NooiEedagt! Tot 1

juli a.s. kunt u daar een exem-
plaar in de d.ooÍ u gewenst€
maat en kleur bestellen. D€

kosten ad € 59,95 dienen voor-
uit betaald te worden. U ont-
vangt bericht vranneer u uwjac}
kunt afhalen in het Nooit-
gedagtcentrum, Maak gebruil
van deze mogelijliÍreid en bestel
zo spoedig mogelijk uw unieke
Nooitgedagtjack,

Inmiddels zijn prachtige jacks
ontworpen en vewaardigd,
Jacks in de kleuren oranje,
blauw en zwart met eên
pÍachtige opdruk op de voor-
zijde, welke is voorzien van de
naam Nooitgedagt. 0p de rug de
tekst 'NedeÍland' en aan de
binnenzijde een schitteÍend
uitgevoeÍd logo van het meÍk
'Nooitgedagt', Deze jacks zijn

Friesland heeft ambitie -
Atve l{arren
De laatste was in 1 997, de 1 1 -stedmtocht.
Met de afgelopên stÍenge winter waÍen de
verwachtingen weer hoog gespannen. Hij
moest er gewoon komen. Voor velen weder-

rm een teleuÍstelling dat het toch niet koud genoeg bleek. ln
Friesland verlangen ze wel weer naar een feestje en daarom is de
*ichting Friese 11 meÍen e{renement in het leven geÍoepen.
r"riesland moet een jaarlijlc terugkerend groots sportief evene-
nent krijgen, Alve MarÍen (11 meÍen) gaat plaatwinden rond de
angste dag vàn hetjaaÍ. Een 3-daags evenement dat zich afspeelt
:ond de Friese 11 meren, Een spoÉief en cultureel feêstetijk
:venement vooÍ het hele gezin, dat de ambitie heeft één van de

tÍootste te rvoÍden van Nederland,
)p 18, 19 en 20 juni a.s. is de aftrap voor Alve Marren en opent
:'riesland voor iedereen zijn deuren, In het kader van de
,reealtesport zal eÍ voor een ieder een sportieve uitdaging in dit
lvenement te vinden zijn. It{eeÍ dan 25 verschillende sportroutes
djn door Zuidwest Friesland uitgezet. WandelaaÍs en fietseÍs
aijgen de kans op vele plaatsen en in divene (ange) afstanden
le mooiste plekkenvan Friesland te ontdekken, Meer snelheid is
erug te vinden in de skeelerÍoute van 50 en 150 kilometeÍ en in
le Rondwegrun rond Sneek vooÍ de hardlopers. Spectaculair en
rniek is de z-daagse paardenrit met ovemachting. llet zoveel
mteÍ i.s er natuuflijk plaats voor alle vormen van waterspoÍt, Met
le eigen boot of een gehuurde, er zijn kanoroutes, motoÍboten-
n zeiljachtroutes, cultuÍele sloepentodlten en tochten vooÍ de
rpenboten, Ook mindeÍvaUde mensen kunnen via speciale Íoutes
leelnemen aan Alve Marren. onderweg worden er stempels
rerzameld vooÍ het monsterboekje, die recht geven op de Alve
!Íarren penning , BetÍokken dorpen en steden laten feesteujk en

cultureel zien wat zij in huis hebben. De routes. tochten en
culturele festiviteiten worden i,s,m. regionale sportveÍeniging
dorps/stadsbelangen ontwikkeld en uitgevoerd. Meer dan 250
wijwilligers hebben hun steun bij de organisatie van de Alve
Marren toegezegd.VooÍ het eeÍste jaar woÍdt gerekend op een
deelnemersaantal van 7,000 en zo'n 10.000 exba bezoekeÍs. De
inschrijving en informatiestroom voor dit veelomvattende evene-
ment zàl voomamelijk lopen via de website www.alvemarÍen.nl.

ook IJlst haakt in op deze adiviteiten Het programma àet el
als volgt uit:

vrtjdag 18 juni;
1 6,00 uur: spoÍtcomplex De Utheme, Federatie jeugdpartij kaats-
en, Gratis toegang.
zaterdag 19 Juni!. Houtzaagmolen de Rah gêopend rnn 10.00 tot 17.00 uur.. Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt geopend van 10.00 tot

17.00 uuÍ.
' VeÍkoÉe stadswandelingen: vanaÍ 10.00 uur elk halÍ uur,

veÍtrek vanuit het Vw-kantooÍ.
' VaaÍtochten met de molenpraam: vanaf 10,00 uur elk halÍuur,

vertÍek vanaf het molenerf.
' DemonstÍatie kaatsen met explicatie door kaatwereniging

Nije Moed van 10.00 tot 12.00 uuÍ op het Frisiaptein.
' (hertuinenfair van 1 1.00 tot 1 7.00 uuÍ op het eeÍste deel van

de Ee- en Galamagracht.
' Groot terÍas met live muziek vooÍ de Stadsherberg. Stadsherberg: live op gÍoot scherm: WK-voetbalwedstrijd van

het Nederlands elftal,
' Demonstratie fierljeppen om 20,00 uur op de

Watte Abmaschansen.
UiteÍaard zijn niet alleen deelnemers en bezoekers van harte
welkorn, maar ook de inwoners van lJlst.

MAPP€N

Bridgecompetitie
ieizoen 2OO9-2O1O

Bridgectub 'Ileel wat manche'
kijkt weer terug op een gezel-
lige en sportieve bridgecompe-
titie. Elk jaaÍ van eind zomeÍ
t/m eerste heutvoorjaar spelen
de leden competitie op de

maandagmiddag en woensdag-
avond in het l'Íienskipshris in
IJlst. 0p maandagmiddag 12
apriljt, werd het seizoen gezel-
lig afgesloten met een slotdrive
met pÍijzen, De club telt zoh

150 lêden en u kunt zich nog
aanmelden voor het nieuwe sei-
zoen. De stad van de volgende
competitie zal in september zijn.
Inlichtingen bij Louise Heerin-
ga-Hoogenboom, tel. 531970.

rfgesloten



. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen' te maken heêft.

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Ce . Diabetische voet
Geeuwkada'1 1 - Telefoon 531930

06-50686653
Uw &apsÍer aan àuis

Voor jong en oud

Gerda de Jong

Mobile )

Hair Care)

Stwrilil,o Mw$tlbant
Gitaar, bas en zangles zonder

notensch rift
Alle apparatuur, gitarcn en

bassen aanwezig
De Tsjalk lT,IJlst

B el 06 -249 4 61 9 5 | O 5 | 5 - 5 32'7 7 2
Ook voor opname,
tcksten, muziek,
begeleidings cd's

Berichtvan 7"/
Stadsbetans IJ[{!P
Beste inwoners van Utst. In het
vorige Kypmantsje hebben we u
gevraagd om suggesties vooÍ
een cadeau voor lJlst. De old-
timerclub geeft elkjaaÍ aan een

van de eU steden een cadeau.
Ditjaar heeft lJlst deze eeÍ. Het
was goed te hoÍen dat eÍ een
aantal leuke suggesties bij ons
is binneng ekomen, Iíelaas liep
het geen storm, maaÍ eÍ zitten
zeker een paar prima ideeën
tussen. Zodra de oldtimerclub
een beslissing genomen heeft
laten wij u dit weten.
Verder zijn wij van Stadsbelang
$lst nog altijd in goed overleg
met de gemeente. Zo hebben wij
ook zitting in de nieuwe klanl<-
bordgroep masterplan lJlst. In
deze groep wordt gespÍoken
over de toekomstvisie voor lJlst,
met name gericht op het toe-
risme. Deze gÍoep is een vervolg
op de $lst ltoutstad commissie.
ook dit tÏema wordt zeker
meegenomen in de klankbord-
gÍ0eP.

Volgend jaar zal de gemeente-
Ujke herindeting een feit zijn.
Dat betekent dat u dan onde:-
deel zult zijn van een gÍote ge-

meente.In deze gÍote gemeente

zal Stadsbelang ÍJIst een be-
langrijke rol gaan spelen. Door
haar gÍootte zal de gemeente
wat mindeÍ toegankelijk zijn,
en dus wordt een steÍk Stadsbe-
lang steeds belangrijker. Ook
hierin hebben we reeds goed
oveÍleg met de gemeente.
Zoals reeds eerder gerneld zijn
wij ook druk bezig met de vooÍ-
bereidingen voor onze leden-
vergadering. Zodra er een da-
tum bekend is laten wij u dit
diÍect weten, MaaÍ het betang-
rijkste is toch de stem van de

inwoners, Want wij zijn uit-
eindetijk de schakel tussen u en
de gemeente. Dus als u iets
bezighoudt wat de gemeente
aangaat, laat het ons weten.
l.4isschien kunnen wij iets vooÍ
u doen. lllilt u meeÍ oveÍ ons
weten, of over de projecten waaÍ
wij mee bezig zijn? Kijk eens op
www.stadsbelanqiilst.nL Hierin
vindt u alle actuele zaken waar
wij met de gemeente oveÍ in
gespÍek zijn. Ook vindt u hier
onze contactgegevens. Want als
er iets is, we horen het gÍaag !

Orgetconcert Batt de Vries
in de Stadstaankerkte l"llst
0p 13 juni vindt eÍ in de Stadslaankerk t(
IJlst iets bijzonders plaats. Balt de Vriet
zal dan een conceÍt geven op het Willen
van Gruisenorgel. dat in de nieuwr
GeÍeformeeÍde kerk. later StadslaankeÍl
g eno emd, g eplaatst weÍd in 1 91 1 dooÍ de

Fa. BakkeÍ & Timmenga uit LeeuwaÍden.
Volgend jaaÍ is dat dus een eeuw geledenl Het oÍgel wêÍd in 183(
gebouwd in de Ned. Hew, Kerk te Jutrijp. In 1910 besloot d(
Gemeente een nieuw instÍument te laten bouwen en het oude t(
veÍkopen. Bestemming werd dus: LllsL Helaas moest enkele jaÍer
geleden de Stadslaankerk worden gesloten voor de Eredienst, He
orgel zou worden verkodrt en er was belangstelting uit alle deler
vàn het land. Echter, er werd een Stichting Eehoud Stadstaankerl
in het leven geroepen. Kerk en orgel werden daarmee veilig gesteld

Het oÍgel is gekocht door een particutier. die ook gaÍant staat voo:

het onderhourl. De keÍk woÍdt momenteel voor diverse do eleinder
gebruikL Ook ontstonden er plannen om het mooie orgel weer mee
onder de aandadrt te brengen. En zo kan dit oÍgelconced plaats

vinden! Balt de Vries is een begrip in Friesland ab oÍganist el
kooÍdfuigent. IIij heeft ruimschoots zijn sporen verdiend al
conceÍtoÍganist vooral op zijn eigen orgel in Easterein, Vorig jaa

was hij 50jaaÍ oÍganist en ontving van de PKI{ een dÍaaginsignl
van goud met briljant. Tevens weÍd hij Lid in de 0rde van Oranje

Nassau. Het aantrekketijke progÍamma dat Balt de Vries heeÍ
samengesteld bestaat uit weÍken van o.a, Joh. Seb. Bach, W.A

Mozad en F, Mendelssohn-Bartholdy. De commissie die dit concer

oÍganiseeÍt hoopt datvelen dit unieke evenement bij zullen woner

en dat eÍ een veÍvolg mogetijk zat zijn. Aanvang: 1 5.30 uur. Entree
€ 5,00, VooÍveÍkoop bij Boekhandet VisseÍ: € 3,00, Toegangs
kaarten inclusieÍ een koD koffie oftïee na aflooDl



leestetijk en educatief aspect op De KoSSe l'"ïu,:L"':i-i',,ïlilli;,1ï1

lian, Luka, Alice, Daantje en Nick van gÍoep 3 pÍobeerden te

rchterhalen wat voor vloeistof in het bekertje zat. Daarbij naaÍstig

ladegeslagen door docente l(aÍin van den BeÍg en dat alles in het
<ader van de nationale Grote Rekêndag. Een dag lateÍ stond de

rele school in het teken van de officiële opening van het nieuwe

;choolplein dat e€n hele metamorfose ondergaan heeft. Toeval of

niet? 0BS De Kogge stond in ieder geval in het teken van twee

rerschillende dagen waarbij het educatieve en het feestelijkê

rspect rijketjk aan bod kwarnen. "lWee pnchtige dagen en oh 
.zo

rerschillendá dagen van karakter-, typeerde directeur Lodewijk

Rieelhorst de week, waarin ook nog eens gÍoep 8 oP het toneel
yerscheen en de voor hen laatste maandsluiting opvoerde.

0Íote Rekendag 2010. De opening was in ieder geval spectaculair'

Hoeveet volwassenen kunnen er in een auto van één van de

teerlcachten? De Folo van Annie Smit kon maar liefst 10 volwas-

senen bèvatten, die als spreekwoordelijke haringen in een ton
zaten. "En dat alles in het kader van de achtste Rekentlag waanan
we voor het eerst meedoen", aldus de eigenaÍesse van het gÍoene

monster. De leerkíacht van groeP 6 introduceerde deze landelijke
educatieve dag, waarbij het thema ditmaal "Meten te Ujf"vtas. Een

heel aardig thema dat door leerkrachten en leeÍUngen met groot

enthousiasme is ontvangen. "Hartstikke leuk", zegt Martha

Ploegstn van groep 5, waar de klas druk bezig is. Maarten Eltemers

is aan het touwtje sPringen, terwijl HestÊr Zrverver. Lars Douma en

Femke Adema de tijd in de gaten houden. "Dit soort dingên is heêl

leuk. De betol:lenheid van de kinderen is groot, want zij moeten

registreÍên op volle toeren", zêgt ze' SPringtouw opstaan vanaÍ de

stoel, handkeer ên heupzw-aai zijn een paar onderdelen van het
aanschouwelijke onderwijs. "Stnks sluit ik af met het ondeÍdeel

hoeveel leerlingen passen et in een bestelbus, maar dat weten ze

nog niet",gniffelt À{artha. In gÍoeP 7 staat JuIÍe Pruiksma met zijn
handen zo bÍeed mogelijk opgesteld. Klasgenoten meten de

reikwijdte en noteÍen driftig hun onderzoeksresultaten. "Dit is
gewoon mooii zegt docent Johan Krikke. "Iedereen lekker actief

óp een andere manier-. In de onderbouwgroePen is lcarin van-den

Berg bezig met een groepie dat moet uiwinden wat voor vloeistof

er in h"i bekertje zit. Limonade, afwasmiddel. parfum en

mayonaise passeren de reme aaa de handvan genummerde bekers'

"Gjdver, wat een vieze geur". zegt Atice, als ze het bekertje met wat

blijK mayonaise moêt trac€rcn. In het lokaal zit iedereen braaf in
gróepjes en is men allemaal bezig met een ondeÍdeelvan hetthema

"ruiken". Daarb$ geholPên dooÍ een aantal ouders, dat var de ene

verbazing in de andere valt wat "hun kÍoost" vooÍ observaties

maakt. Annie Smit is uitermat€ t€ueden over deze première. "Je

aloet êens andêÍe werkvormen. Het is wel veel voorbereiding, maar

als je nu de resultaten ziet, dan is het een zeer waardevolle dag

geweest. Volgend jaar doen we zeker weer mee", zegt ze stellig.
';ïree en een half jaar zijn we bezig geweest om dit mooie

schoolplein te bewerkstelligen. We hebben veel geduld opgebncht

en zijn heel rustig gebleven", aldus Lodewijk Piiedhorst bij de

opening van het nieuwe buitenonderkomen. Het nieuwe logo van
,.,^.J l--:hii ^-+lr-lÁ ;^^i àa ^ defê an dc ionoste

aaÍdig idee, omdat dit de $lsteÍ
basisschool zo qrpeert: een
school voor en door de
kinderen, die via alleÍlei acties
de realisatie van het niêuwe
schoolplein mogelijk gemaakt
hebben. De volgende stap speelt
zich nu binnen de school-
poorten af, waar de uitbreiding
van het digitale tijdperk nu mêt
stip op één staat.

0p 12 juni aanstaande organi-
seert de Stichting Boerenloop
Abbegea voor de 2e keer haar
Boerenloop.
De Kuiertocht (wandelen) heeft
ditjaar 2 routês. U kunt kiezen
uit 16 of 23 kilometer lang. De

tocht volgt een aantal Tsjerke-
paeden, neemt u mee door de
wei-landen en voert u langs na-
tuurgebieden. De route is ge-

deeltelijk gewijzigd ten op-
zichte lràn 2008 om ook ditjaar
de Boerenloop als nieuw te
ervaren. De start is vanaf 11.00
uur. Na-inschrijven is mogelijk
vanaf 10.00 uur. De Hurdrin-
tocht (hardtopen) 5 of 10 kilo-
meter zijn beide één grote ron-
de. De start is om 12.00 uur.
Na-inschrijving is mogelijk
van-af 11.00 uur in de fêest-
tent. De prijsuitreiking is om
13.30 uuÍ,
Nieuw!
Ditjaar oÍganiseren we ook een
jeugdloop. De (lagere) school-
jeugd start om 15.00 uur, dirêct
daarna om 15.30 uur is de
prijsuitreiking. De afstand is
1500 meter. Ilet thema van de
Kuiertocht Ís: "Boer en Na-
tuur". Wij vinden dat we in een
prachtig wij en heerlijk natuur-
en boerengebied wonen en dat
is mede aan de boer te danken.
Zij zijn het die het tandschap
voor ons onderhouden en ons
fantastische uitzicht mogelijk
maken. We witlen graag dit
voorrecht met alle wandelaaÍs
delen. Daamaast is het de be-
doeling dat de agrarische on-
dernemeÍs in het volle daglicht
komen te staan met hun bij-
drage aan ons dagelijks leven.
De Kuiertocht stngert zich
door natuur- en weidegebie-
den, langs boerderijen, dorp-
jes en kerken. U geniet van
schitterende veÍgezichten en
dê boêY DresenteeÉ zich van

pnvetelTern rc Laten wanoeten
en van heet dichtbij zijn
dagelijks bestaan te belichten.
U maakt kennis met de
dageUjkse producten in de
meest oorspronkelijke vorm.
Tijdens de Kuiertocht wordt u
getrali:teerd door verschillende
muziekgroepen en activiteiten
om uw Kuiertocht zo compleet
mogetijk te maken. Na terug-
komst in Abbega treft u in en
om de tent ontspanning met
een hapje en een dran$e en
diverse activiteiten. U kunt
zich vanaÍ nu via deze website
inschrijven: gnnlbqcEellqgprl
GÍaag tot ziens op 12juni a,s.

Nationaat Fonds
Kinderhutp co[ecte
De collecte is gehouden in de
week van 19-24 april en heeft €
600,31 opgebÍacht. Van dít be-
drag gaat 50% naaÍ verschil-
lende instelUngen van de

Jeugdzorg, 30% naar St' Chris.

Kindertelefoon in DoÍdrecht en

20% gaat naar de Jeugd helPl
Jeugdregeling van St. Sviatos'
lav in Scharnegoutum. Alle ge'

veÍs en collectanten heel hade.
lijk bedanktl
Lippy Walinga-Zijsling

Golomogrocht 9, 8ó51 EB Ulsl

tel. (0515) 53 l3 l8
e-moil: fo. j.visser.iilsi@plonet.nl

Voor ol uw prinïwerk
zwo rï en kleu r

Ook von digitole
bestonden

verenigingsboekies,moond-
bloden,Íomiliedrukwerk,

briefpopier, enveloppen, etc.

Ytina Schot
Croleskwartier 88

8651 HC ULST
0515 - 532907

0ok cadeaubonnen verkrijgbaar

Behandeling uitsluitend
0p aÍspraaK

#

@
Schoonheidssolon



BnPFVrouwenvanNu
IJtst
De laatste tlYee bijeenkomsten,
gehouden op 18 maart en 21

april, waren allebei gewijd aan
een boekbespreking.

0p 18 maart bespÍak Baukje
van Kesteren haar boek Een Gat
waar je Hart zit. Hierin vertelt
ze hoe ze pas op latere leeftijd
ontdekte dat ze een hoog func-
tionerende autist was. Ze deelt
dit lot met tal van andere au-
tisten en het boek is voor een
deel gevuld met verhalen van
deze lotgenoten. De sociale
vaardigheden van autisten laten
vaak te wensen oveÍ; wat ande-
re mensen op hun gevoel doen
moeten autisten compenserên
met hun verstand. Hoog functi-
onerende autisten doen dit
rraak zo goed dat hun omgeving
hieÍ niêts van meÍkt. Maar het
voodduÍend allert moeten zijn
bÍengt wel vêel stress met zich
mee en ook een gevoel van
eenzaamheid.
Aan de hand van een A4tje loopt
Baukje met ons de verschil-
lende aspecten van het autist
zijn door. Contactlêgging, taal-
gebruik, inf ormatieverwerking
en lichamelijke aspecten. DooÍ
de grote verscheidenheid aan
vormen is autisme moeilijk te
definiëren, maar enkele dingen
die naar voren springen zijn:
Moeilijk hoofdzaken van bij-
zaken kunnen onderscheiden,
taalgÍapjes maken die anderen
niet meteen begrijpen, vaste
patÍonen en rifuelen. en ook
het 'fiepen', een fixatie op een
bepaald onderwerp, die soms
echt een obsessie kan worden.
Er worden nog een gÍoot aantal
wagen gesteld. Gaan autisten
graag met andere autisten om?
Soms wel, soms niet, Is autisme
erfelijk? Min of meer, NaaÍ wat
voor school stuur je een au-
tistisch kind? Dat verschilt per
geval. Zijn er medicijnen voor?
Baukje gebruikt een medicijn
dat prikkeldempend werkt,
maaÍ acceptatie van de eigen
situatie is wel het belangrijkste.
Tot slot le€st ze nog een paar
stuldes voor uit haar boek,
waarin de door haar geinter-
viewde mensen hun eigen kijk
geven op hun problemen. Na
afloop is er gelegenheid het
boek te kooen of een van de

dichtbundels die Baukje ook
gepubliceerd heeft.

0p 21 april werd de avond ver-
zorgd door schrijfster Wieke de
Haan. Zij schreef o.a. de ver-
halenbundels Optriuwe en óf-
bliuwe en 0physje en delbêtlzje.
Bundels met meer of minder
hilarische verhalen oveÍ wouw-
etijke ongemakken, rare ge-
woontês, onhandigheden en
weemde voorvallen. Wieke is
haar carrière echter begonnen
met het schrijven van kook-
boeken. Ze bewerkte o.a. het
kookboek De Fryske Petiele, dat
door Simke Kloosterman in de
dertiger jaren werd geschreven,

Na de korte verhalen is ze toch
wêer teruggekeerd naar het
koken; ze publiceerde een
prachtig geiillustreerd kook-
boek voor kinderen, het Yt-
boe$e.
Voor ze overging tot het voor-
lezen van een aantal van haar
verhalen besteedde ze eerst
aandacht aan het verhaal De

Koarkel0ker uit het boek Frij-
ende Kikkerts van Hylkje
Goihga. Deze roman uit 1986 is
opnieuw uitgebracht in het
kader tràn de actie Fryslàn lêst
slm toppers. Het bijzondere is
dat Hylkje Go'inga uit lJlst
afkomstig was en dat ze voor
onze afdeling destijds hetzelfde
verhaal heeft voorgelezen,
Daarna hoorden we nog een
paar hilarische of ontÍoerende
verhalen uit de beide boeken
van Wieke de Haan zelf. In de
pauzê was er gelegenheid om
deze boeken en ook het Yt-
boe$e aan te schaffen.
Dit was de laatste bijeenkomst
van dit seizoen. In september
staÍten we weer met een nieuwe
serie inteÍessante avonden en
we hopen dan weeÍ net zo veel
belangstellenden te kunnen
ontvangen als in het afgelopen
iaar.

Passage Ghristetijk-
Maatschappetijke
Vrouwenbeweging
Afd.IJlst
Donderdag 22 april 2010 was
onzê laatste bijeenkomst voor
de zomervakantie. Deze dag
zijn we met z'n allen op reis
geweest naar "Lichtpunt" in
Kollumera,vaag. "Lichtpunt" is

een christetjk oprrang-, bege-
leidings- en ontmoetingscen-
trum in het nooÍden van het
land. Mensen, die tussen wal en
schip zijn geraakt, krijgen hier
hulp. Hêt wordt van over-
heidszijde niet gesubsidieerd
en dÍaait daarom hoofdzakelijk
op wijwilligers. We weÍden
warm ontïaald met koffie/thee
en oÍanjêkoek. Na een uiteen-
zetting hoe het centrum werlt,
mochten we alles bekijken. We
kwamen in de kaarsenmakerij
(o,a. hun bron van inkomsten),
recreatiezaal en boekhandel.
Tot slot naar de Loods, waar we
van alles konden kopen.
Menigeen vond wel iets van
haar gading. De middag werd
afgesloten met een prima ver-
zorgde broodmaaltij d. Na nog
een korte meditatie wenste on-
ze presidente mew. Roskam ons
wel thuis en een goede, gezon-
de zomeÍ toe.
Noteer alvast onze volgende
bijeenkomst, Deze is op donder-
dag 2 3 september in de Schaaps-
kooi om 20.00uur. Meerweten?
Bel mevr. Poelstra, tel. 531622.

V* culhrrele,
cutinaire triatlon:

inschrijving geopend

Zaterdag 4 september 2010 gaat
de Ya culturele, culinaire triat-
lon voor de vijfde keer rràn start.
Het is alweer twee jaar geleden
dat de vierde editie van de %
culturelê, cuUnaire triatlon
heeft plaatsgevonden. Dit jaar
wordt dus een lustruml Het
wordt dit jaar een eïtÍa feeste-
lijke editie. We vieren dit
evenement namelijk samen rnet
stidting het lleempark Heeg.
Datviert zijn 12 % jarig bestaan.
Zoals de voorgaande jaren zal
de triatlon starten mêt zwêm-
men in het Hêegermeer. Er kan
gekozen worden voor 500 meter
of 1.000 meter zwemmen. Dit
zal onder muzikale begeleiding
gebeuren en om niet te veel stil
te staan bij het idee dat het
water "koud" is hebben we een
leuke ad op het water bedacht.
Êen heel leukê staÍt van de dag.

Dezewordtbeklonken metkoffie
en kunstzinning gebak, zodat
een ieder met ftisse moed aan het
fietsen kan beginnen, De fiets-
route zal ongeveer 45 t(In lang
zijn, met dfuerse onderbreking-
en. zodat het goed rrol te houden
is en een ieder kan genieten van
de Íoutê en zijn omgeving. Dêzê

editie wordt extra feesteujk door
een boottocht met sloepen en
pràmen \rdnuit Heeg naar Lllst In
IJlst wordt de tunch genuttigd.
Deze zal bestaan uit een vijftal
gangen en met het vermaak rran

een artiest die er mede een
gezellige boel van zal mal<en. Het
lopen zal een sterrig doorwande-
ten zijn. VanaÍDlstlángs het daar
pas aangelegde wandelpad naar
Heeg. Qua lengte 10 km, pdmate
doen. Vanaf 16.00 uur tot 18,30
uur zal de finish dit jaar in het
Heemparkplaatsvinden. Ter gele.
genheid van de vijfde editie en
het 12 Yz jarig bestaan t/an het
Heempark is een bijzondere
orpositie samengesteld met ver-
schillende "land art achtige" ob-
jecten in en rond het Heempark.
Het moet eên triatlon woÍden
waar het volbÍengen van de todlt
voorop staat. We nemen er de
hele dag de tijd roor, dus haasten
È nergens voor nodig, zelfs onge-
wenstl De kosten bedÍagen vooÍ
de gehele dag, inclusief eten,
drinken en artiesten 39 euÍo.
Inschrilren kan via
www.hees spoÉief.nl
Vriendelijke groeten.
Bestuur "Ileeg sportief '.
Bereid tot verdere toelichting:
Baukje Hofstra 0575-443635
en/of Dick schÍama 0515-
443379

Uw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook 's avonds!

mij voor een afspraak:

06-14464784
www.reinashairservice.nl

Reina Kroes
Nijesyl 60

8651 NC lJlst

1/4Triotlo;



teropd

Eên uitstapje van de plattelandswouwen
naar het net (in 1973) geopende Hoog
Catïarijne in UtÍecht. Dit uitsi?pje werd
de dames aangeboden door de heer de
Vries | (v/h Harinxmaweg 16).
(Her)kent u deze dames, ook al kent u ze
niet allemaal, àn graag uw reactie naar
Boekhandel Visser.

De Nationale Dodenherdenking op 4 mei stond dit jaar in het
teken van ïrijheid litlereldwijd", Het plaatselijk comité doden-
herdenHng wilde die dag, samen met de IJlster bevolking, stil
staan bij oorlog en wede, toen en nu. Aan de oproep aan jong en
oud recht te doen aan het gekozen tlrema werd massaal gevolg
gegeven, KÍansen, bloemen en bloemstukken werden gelegd bij
de graven van op de AÍsluitdijk gesneuvelde Gerrit Kaspersma, de

omgekomen Canadese rrliegers. de gerallen veÍzetsmensen Jurjen
Hoomans en Hendrik Huizenga en de in Afghanistan gesneuvelde
Aldert PooÍtema.

ff $ UitvaarWereniging "Laatste Eer" lJlst
\{l flz . Stiilvolle veeorgrng van begrafenissen en cÍemalies->< . Opbadng in eigen aula in Ulst met onbeperkt

bezoekgelegenheid voor nabeslaanden
. Indien gêwenst opbadng thuis met koêling
. Dienstvedening zonder winstbejag met voor leden

bovêndien financíèle tegemoetkoming
. Door samen\/e|king met Axenfverzekeíing is totale

dekking van de kosten van de uitvaart - uiteraard
volgens uwwensen - mogelÍk

. Bode M. Heslinga, dag en nacht bereikbaar. tel.
0515 - 43 íE 75

Info of inlichtingen: w\/r',/.uitvaartverenigingijlst.nl
T. de Jong-Haitjema, H. l"luizengast.aat 8, tel. 0515-5317M

AchteÍ nr. 8 staat nog een mEvrouw. maar daarvan is alleen het
donkere haar zichtbaar.


